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het uitoefenen van een bestratingsbedrijf 03-08-2021 
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Het faillissement werd uitgesproken op basis van eigen aangifte. Volgens
eigen aangifte bedroeg de schuldenlast van Van der Wal Bestratingen Sneek
BV € 440.000,--. Volgens de eigen aangifte zouden de bezittingen een waarde
vertegenwoordigen van € 12.849,08.
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Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

€ 0,00 03-08-2021 
 1

van 
29-6-2021

t/m 
28-7-2021

03-08-2021 
 1

van 
29-7-2021

t/m 
22-9-2021

24-11-2021 
 2

van 
23-9-2021

t/m 
27-12-2021

10-05-2022 
 3

van 
28-12-2021

t/m 
27-3-2022

12-07-2022 
 4

van 
28-3-2022

t/m 
27-6-2022

12-07-2022
 5

Verslagperiode Bestede uren

1 11 uur 44 min

2 12 uur 48 min

3 21 uur 6 min

4 0 uur 45 min

5 23 uur 19 min

totaal 69 uur 42 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

21 uur en 6 minuten 10-05-2022 
 3

0 uur en 45 minuten 12-07-2022 
 4

23 uur en 19 minuten 12-07-2022
 5

1. Inventarisatie

Van der Wal Bestratingen Sneek BV werd opgericht op 29 maart 2007. Van der
Wal Bestratingen Sneek BV is een dochtervennootschap van Van der Wal
Beheer Groep BV. Het bestuur van Van der Wal Bestratingen Sneek BV wordt
uitgeoefend door Van der Wal Beheer Groep BV. Enig aandeelhouder van Van
der Wal Beheer Groep BV is de heer Ronald René van der Wal. De heer Ronald
René van der Wal is enig bestuurder van Van der Wal Beheer Groep BV.

Het uittreksel Kamer van Koophandel van Van der Wal Bestratingen Sneek BV
vermeldt dat de activiteiten bestaan uit:

het uitoefenen van een bestratingsbedrijf;
het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Op 8 april 2016 werd opgericht de besloten vennootschap Groenvoorziening
Sneek BV. Enig aandeelhouder van Groenvoorziening Sneek BV is eveneens
Van der Wal Beheer Groep BV. Bestuurder van Groenvoorziening Sneek BV is
eveneens Van der Wal Beheer Groep BV.

Volgens uittreksel Kamer van Koophandel van Groenvoorziening Sneek BV
bestaan de activiteiten van Groenvoorziening Sneek BV uit
landschapsverzorging/hoveniersbedrijf.

Op 30 december 2019 werd opgericht de besloten vennootschap Zwf-Coaching
BV. Enig aandeelhouder van Zwf-Coaching BV is Van der Wal Beheer Groep BV.
Bestuur van Zwf-Coaching BV is eveneens Van der Wal Beheer Groep BV.

Volgens uittreksel Kamer van Koophandel van Zwf-Coaching BV, bestaan de
activiteiten van Zwf-Coaching BV uit: 'ambulante jeugdzorg; het begeleiden
van jongeren naar zelfstandigheid'.

Op 25 januari 2021 werd ingeschreven bij Kamer van Koophandel de
eenmanszaak zwf-dienstverlening. Eigenaar is de heer Ronald René van der
Wal. Volgens uittreksel handelsregister bestaan de activiteiten van de
eenmanszaak uit: 'landschapsverzorging; het plaatsen van tuinhuisjes en
schuttingen; tuinaanleg en bestrating'.

Op basis van de activiteiten zoals die staan omschreven in het handelsregister
van Van der Wal Bestratingen Sneek BV/Groenvoorziening Sneek
BV/eenmanszaak zwf-dienstverlening zou er overlap kunnen bestaan tussen
de activiteiten die door de vennootschappen/de eenmanszaak worden verricht.
De curator heeft in onderzoek in hoeverre er daadwerkelijk overlap aanwezig
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was; de curator heeft in onderzoek in hoeverre activiteiten van Van der Wal
Bestratingen Sneek BV thans worden uitgeoefend door de eenmanszaak zwf-
dienstverlening, dan wel door Groenvoorziening Sneek BV.

De bestuurder R.R. van der Wal heeft aan de curator verklaard dat Van der Wal
Bestratingen Sneek BV over het jaar 2019 een goed resultaat heeft behaald.
Het jaar 2020 verliep echter uitermate moeizaam. De bestuurder heeft laten
weten dat de coronapandemie daar voor een groot deel debet aan is. De heer
Van der Wal meldde dat hij in 2020 circa 25 personeelsleden in dienst had.
Veel van deze personeelsleden waren werkzaam op basis van een contract
voor bepaalde tijd. Deze contracten zijn na afloop van de contractsperiode niet
verlengd. Van der Wal meldde dat de coronapandemie met zich heeft
meegebracht dat veel personeelsleden zich ziek hebben gemeld, dan wel
personeelsleden in quarantaine moesten.

Van der Wal heeft gemeld dat - op het moment dat het faillissement werd
uitgesproken - bij de vennootschap nog drie personeelsleden op de loonlijst
stonden. De overige dienstverbanden waren afgewikkeld ofwel doordat een
contract voor bepaalde tijd afliep, ofwel middels het sluiten van een
vaststellingsovereenkomst.

Van der Wal heeft verklaard dat de activiteiten feitelijk zijn stilgelegd in
februari. Van der Wal heeft verklaard dat hij op vrijdag 23 januari 2021 aan het
personeel heeft laten weten dat Van der Wal niet door zou gaan met Van der
Wal Bestratingen Sneek BV. Voor de curator is niet duidelijk waarom niet in
februari 2021 het faillissement werd aangevraagd; de faillissementsaanvraag
dateert van juni 2021.

Van der Wal heeft verklaard dat de activiteiten bij Groenvoorziening Sneek BV
wel zijn voortgezet. De curator zal onderzoek uitvoeren om na te gaan of
bedrijfsonderdelen (onder andere klantenbestand) zijn overgeheveld van Van
der Wal Bestratingen Sneek BV naar Groenvoorziening Sneek BV.

Van der Wal verklaarde dat er zich in het geheel geen materiële vaste activa
bevinden in Van der Wal Bestratingen Sneek BV. Alle materiële activa
(machines et cetera) zouden in eigendom zijn van de moedervennootschap.

De curator trof een lege vennootschap aan waarin geen enkele activiteit meer
werd verricht. De curator zal - zie vorenstaande - nader onderzoek instellen
om te verifiëren of bepaalde bestanddelen thans zijn ondergebracht bij een
andere vennootschap.

Van der Wal heeft verklaard dat vanuit de eenmanszaak zwf-dienstverlening
geen activiteiten zijn verricht. De eenmanszaak is op 8 september 2021
uitgeschreven uit het handelsregister. Van der Wal heeft verklaard dat
Groenvoorziening Sneek BV zich richt op de markt van particulieren, maar
Groenvoorziening Sneek BV is ook nog actief voor professionele partijen.
Groenvoorziening Sneek BV verricht nog activiteiten die – vóór faillissement –
verricht werden door Van der Wal Bestratingen Sneek BV. De omzet van
Groenvoorziening Sneek BV – zo heeft Van der Wal verklaard – bestaat uit
circa 50% particulieren / 50% professionele partijen. Van der Wal heeft
verklaard dat de machines alsmede de auto’s (tien in totaal) geleased werden
door Van der Wal Beheergroep BV. De kosten voor de machines en de auto’s
werden doorbelast – vanuit Van der Wal Beheergroep BV – aan Van der Wal
Bestratingen Sneek BV. Daartoe werd maandelijks gefactureerd aan Van der
Wal Bestratingen Sneek BV:

€ 2.000,-- ter zake machines;
€ 5.000,-- ter zake auto’s.
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1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De machines en de auto’s werden ook deels aangewend ten behoeve van
Groenvoorziening Sneek BV. De kosten werden echter volledig doorbelast aan
Van der Wal Bestratingen Sneek BV.

Van der Wal Beheergroep BV factureerde maandelijks managementfee aan Van
der Wal Bestratingen Sneek BV. De managementfee had niet enkel betrekking
op de heer Van der Wal, doch tevens op werkzaamheden die werden verricht
door de medewerker, belast met de financiële administratie, alsmede op de
medewerker HRM.

Aan Groenvoorziening Sneek BV werd geen managementfee in rekening
gebracht.

Er werd gebruik gemaakt van een loods die eigendom was van Van der Wal
Beheer Groep BV. De loods werd door Van der Wal Beheer Groep BV enige tijd
vóór het faillissement van Van der Wal Bestratingen Sneek BV reeds verkocht.
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De loods was gevestigd op het adres Pottenbakkerstraat 14 C te Sneek. De
loods werd verkocht en geleverd op 16 juni 2021. Voor de loods werd
maandelijks een huur in rekening gebracht bij Van der Wal Bestratingen Sneek
BV van € 1.500,--. De heer Van der Wal heeft verklaard dat aan
Groenvoorziening Sneek BV geen huur in rekening werd gebracht.
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1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement werd uitgesproken op eigen aangifte. Bij de aanvraag was de
volgende notitie gevoegd (citaat):

“2020 een jaar vol problematiek bij van der wal bestratingen.
Genoeg werk aangenomen we zouden uitbreiden naar ongeveer 28 man.
Op kantoor een HRM mede werker, in de buitendienst als uitvoerder ik zelf
Ronald van der wal en de
voormannen/leermeesters die in vaste dienst zijn als stuur op de werken.
Het corona liet onze Organisatie niet los een boel medewerkers die misbruik
maakten van de situatie
die ze op televisie voorgeschoteld werden, daardoor werden een boel
medewerkers keer op keer
naar huis gestuurd van de werkplekken door middels expres te hoesten en te
proesten op de
werkplek.
Ook hebben we meerdere medewerkers gehad die in quarantaine moesten
inzake besmetting.
Op gegeven moment afscheid genomen van verschillende medewerkers, die
hier misbruik van
maakten.
Een vast team van medewerkers hebben het mij verschrikkelijk moeilijk
gemaakt door zich niet aan
de regels te houden van het bedrijf, dit is meerdere malen in
functioneringsgesprekken naar voren
gekomen, het niet behalen van de productie die moest worden gemaakt het te
laat beginnen en te
vroeg weggaan van de werkplek met als gevolg te weinig productie
Ik heb meerdere malen alles uit de kast gehaald om het tij te keren, helaas is
mij dit niet gelukt en
ben ik genoodzaakt om faillissement aan te vragen.” (einde citaat).

De curator heeft in onderzoek of de kosten ter zake
huisvesting/management/autokosten/machinekosten wel evenwichtig over de
verschillende vennootschappen werden verdeeld.
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2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
3

Toelichting 

De curator heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd nadat daartoe
toestemming werd verkregen van de rechter-commissaris.
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Toelichting 

Eén van de personeelsleden is – enkele maanden voor datum faillissement –
bij een andere werkgever in dienst getreden. Het UWV heeft de
salarisverplichting overgenomen, niet voor drie maar voor twee
personeelsleden.
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Personeelsleden 
25

Toelichting 

zie het gestelde in sub 1.1
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Datum Aantal Toelichting

1-7-2021

totaal 0

Het personeel was actief als stratenmaker. 03-08-2021 
 1

3. Activa



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Van der Wal Bestratingen Sneek BV huurde een loods die in eigendom was van
Van der Wal Beheergroep BV. De loods werd – zie vorenstaande – verkocht en
geleverd op 16 juni 2021.
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De loods was gelegen aan het adres Pottenbakkersstraat 14C te Sneek. De
loods werd verkocht voor €190.000,--. De Rabobank had recht van hypotheek
bedongen bij Van der Wal Beheer Groep. Van der Wal Beheer Groep diende de
hypotheek af te lossen en was uit dien hoofde nog verschuldigd:

€ 57.709,51.

Een overeenkomst zakelijke financiering werd gesloten op 11 december 2020.
Deze overeenkomst werd gesloten tussen:

Van der Wal Beheer Groep BV
en
Groenvoorziening Sneek BV
en
-Van der Wal Bestratingen Sneek BV enerzijds en Rabobank anderzijds.
De financiering werd verstrekt voor € 165.000,--. In de overeenkomst
staat vermeld dat het krediet gebruikt mocht worden ten behoeve van de
rekening-courant NL33RABO0359593011, die ten name stond van Van
der Wal Bestratingen Sneek BV.

Op 17 juni 2021 werd bijgeschreven op de rekening van Van der Wal
Bestratingen Sneek BV de somma van € 113.358,21 met als omschrijving
'Rabobank zakelijk financieren aflossen krediet BK0359593011'. Deze betaling
was afkomstig van Notaris De Wit Dijkstra (de notaris die de akte van levering
heeft gepasseerd ter zake het pand Pottenbakkerstraat 14c te Sneek. Op 21
juni 2021 werd bijgeschreven op de rekening die Van der Wal Bestratingen
Sneek BV aanhield bij de Rabobank de somma van € 6.641,79 met als
omschrijving: 'Rabobank zakelijk financieren restant BK0359593011'; deze
betaling was afkomstig van Van der Wal Beheer Groep.

Het aanwenden van de opbrengst van de verkoop van het pand op
voornoemde w ijze had tot gevolg dat de schuldpositie van Van der Wal
Bestratingen Sneek BV bij de Rabobank werd teruggebracht met €120.000,--.

Van der Wal Bestratingen Sneek BV had een vordering op Van der Wal Beheer
BV van € 39.726,36 op 16 juni 2021. Ten gevolge van de bijschrijving van €
113.358,21 en van € 6.641,79 (bedragen die afkomstig zijn van Van der Wal
Beheer Groep BV). Ontstond de situatie dat de vordering, die Van der Wal
Bestratingen Sneek BV had op Van der Wal Beheer Groep BV middels deze
betaling werd voldaan. De Van der Wal Beheer Groep had vervolgens een
vordering op Van der Wal Bestratingen Sneek BV van € 80.273,64.

Ten gevolge van deze transacties verviel de vordering van Van der Wal
Bestratingen Sneek BV op Van der Wal Beheer BV; deze betalingen hebben
plaatsgevonden op het moment dat de algemene vergadering van
aandeelhouders reeds had besloten het faillissement aan te vragen. Ten
gevolge van deze handelw ijze is de boedel benadeeld voor € 39.726,36.

Daarnaast ontstond dat de positie in privé van de heer en mevrouw Van der
Wal zich substantieel w ijzigden, aangezien de borgstelling in privé
dientengevolge werd teruggebracht van circa € 100.000,-- naar € 43.804,05.
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3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Volgens de bestuurder behoorden de bedrijfsmiddelen in eigendom toe aan
Van der Wal Beheer Groep BV. Daarnaast werden de nodige bedrijfsmiddelen
geleased.
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De machines werden gehuurd van Van der Wal Beheergroep BV voor € 2.500,--
per maand. De bedrijfsauto’s werden gehuurd van Van der Wal Beheergroep
BV voor € 5.000,-- per maand. Over de maanden januari en februari 2021
werden deze bedragen nog in rekening gebracht. Over de maand maart 2021
werd voor de bedrijfsauto’s nog een huur in rekening gebracht van € 2.000,--
(het betrof de huur van vier bedrijfsauto’s in plaats van tien bedrijfsauto’s). Er
is in de maand maart geen huur meer berekend voor de machines.
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Volgens de bestuurder zijn er geen voorraden meer aanwezig. Volgens de
bestuurder is er geen onderhanden werk meer.
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4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat er geen debiteurenportefeuille
aanwezig is.

Uit bankoverzichten blijkt dat Van der Wal Bestratingen Sneek BV een beperkt
aantal klanten had waar veel werkzaamheden voor werden verricht. De
curator zal onderzoek doen naar de vraag of thans nog steeds voor deze
klanten werkzaamheden worden verricht en zo ja, vanuit welke entiteit
(Groenvoorziening Sneek BV en/of zwf-dienstverlening).
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5. Bank/Zekerheden

€ 43.804,05

Toelichting vordering van bank(en) 

De bank (Rabobank) heeft kenbaar gemaakt aan de curator dat er mede-
debiteuren zijn ter zake deze vordering van de bank, te weten
Groenvoorziening Sneek BV en Van der Wal Beheer Groep BV. Rabobank heeft
laten weten dat de mede-debiteuren voornemens zijn de overstand op het
krediet aan te w illen zuiveren. Ten tijde van het faillissementsverslag is niet
bekend of inmiddels aanzuivering heeft plaatsgevonden.
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Toelichting vordering van bank(en) 

Aanzuivering van de vordering van de bank door Groenvoorziening Sneek BV
en/of Van der Wal Beheergroep BV heeft nog niet plaatsgevonden. De heer
Van der Wal heeft overigens een borgstelling afgegeven ten bedrage van €
100.000,-- met betrekking tot de vorderingen van de Rabobank.

24-11-2021 
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Toelichting vordering van bank(en) 

De curator heeft onder randnummer 3.1 uiteen gezet dat de vordering van de
Rabobank slechts enkele dagen voor faillissement werd afgelost voor een
bedrag van € 120.000,--.

Het is bij de curator bekend dat de heer en mevrouw Van der Wal in privé
inmiddels een bedrag hebben betaald aan de bank. De exacte schuldpositie is
ten tijde van het schrijven van dit verslag niet bekend.
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5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

De Rabobank heeft laten weten bij schrijven van 13 april 2022 dat de
vordering op Van der Wal Bestratingen Sneek BV was afgenomen tot €
10.593,37. De Rabobank heeft laten weten dat de heer Van der Wal -uit
hoofde van een borgstelling- in privé op deze vordering zou worden
aangesproken.
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Er werden geen leasecontracten afgesloten door Van der Wal Bestratingen
Sneek BV.
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Een overeenkomst zakelijke financiering werd gesloten met de Rabobank. De
overeenkomst werd gesloten met Van der Wal Bestratingen Sneek
BV/Groenvoorziening Sneek BV/Van der Wal Beheer Groep BV. De bank heeft
zekerheden bedongen (zie ook het gestelde onder 5.1).
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Toelichting 

Tot dusverre is de stand op de boedelrekening nihil.
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6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Op het moment dat het faillissement werd uitgesproken, waren de
bedrijfsactiviteiten reeds beëindigd.
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Doorstarten onderneming

De bedrijfsactiviteiten waren reeds beëindigd. De curator heeft derhalve geen
mogelijkheid gehad om een doorstart te realiseren.
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7. Rechtmatigheid

Een onderzoek naar de boekhouding dient nog te worden ingesteld. 03-08-2021 
 1

Een onderzoek naar de boekhouding is opgestart. De curator heeft aan de
bestuurder vragen gesteld om duidelijkheid te verkrijgen ter zake de
doorbelasting van kosten door Van der Wal Beheergroep BV aan Van der Wal
Bestratingen Sneek BV, respectievelijk aan de andere vennootschappen.
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De curator heeft telefonisch contact met een medewerker van de
Belastingdienst. De Belastingdienst plaatste kanttekeningen bij geclaimde
voorbelasting (omzetbelasting). Een onderzoek werd ingesteld naar de BTW
aangiften. Uit dit onderzoek is gebleken dat op correcte w ijze de aangifte
omzetbelasting heeft plaatsgevonden. De fiscus is daarover geïnformeerd. De
fiscus kon zich vinden in de toelichting die door de curator aan de fiscus werd
verstrekt.
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De jaarstukken 2019 werden vastgesteld op 9 april 2020 en dienden derhalve
acht dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel te worden
gedeponeerd. De jaarstukken werden echter gedeponeerd op 25 september
2020.
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Het is de curator niet bekend of aan de stortingsverplichting is voldaan, doch
voor zover daar niet aan zou zijn voldaan, is de vordering reeds verjaard op
grond van artikel 3:307 BW.
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Toelichting 

Aan de curator is tot dusverre niet gebleken van onbehoorlijk bestuur. De
curator tekent hierbij aan dat het faillissement nog wel nader onderzoek vergt.
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Toelichting 

De curator heeft in onderzoek of kosten vanuit Van der Wal Beheergroep BV op
correcte w ijze in rekening zijn gebracht bij Van der Wal Bestratingen Sneek BV,
respectievelijk bij Groenvoorziening Sneek BV.
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Toelichting 

De curator plaatst kanttekeningen bij de betaling aan de Rabobank die
plaatsvond op 17 juni 2021 respectievelijk 21 juni 2021. De curator verw ijst
naar het gestelde onder 3.1.

De curator plaatst kanttekeningen bij het feit dat een deel van de portefeuille
van Van der Wal Bestratingen Sneek BV thans wordt uitgevoerd door een
zustervennootschap, Groenvoorziening Sneek BV.

De curator plaatst kanttekeningen bij de datum aanvraag faillissement. De
bestuurder van Van der Wal Bestratingen Sneek BV heeft in februari 2021
reeds kenbaar gemaakt te zullen stoppen met de activiteiten; desondanks is
vijf maanden gewacht met de indiening van het faillissementsverzoek;
dientengevolge zijn nodeloos schulden ontstaan.
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Toelichting 

De curator heeft in de verslagperiode meerdere malen gesproken met de
heer Van der Wal. De gesprekken verliepen op een plezierige en uiterst
constructieve w ijze. De heer Van der Wal heeft maximaal medewerking
verleend om zaken opgehelderd te krijgen.

De heer Van der Wal aan de curator heeft kenbaar gemaakt dat hij naar eer
en geweten heeft gehandeld en dat er geen sprake is van onbehoorlijk
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7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

bestuur. De heer Van der Wal heeft kenbaar gemaakt dat hij -mede in
verband met zijn gezondheid- tot een allesomvattende afw ikkeling van het
faillissement wenst te komen.

De heer Van der Wal is bereid een betaling te verrichten aan de boedel
zonder dat dit een erkenning van enige gehoudenheid en/of
aansprakelijkheid daartoe inhoudt.

De heer Van der Wal aan zijn bereidheid om een betaling te doen aan de
boedel van Van der Wal Bestratingen Sneek BV de voorwaarde verbindt dat
hij finaal gekweten is ten opzichte van iedere aanspraak van de curator
voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van de heer Van der Wal.

De curator en de heer Van der Wal overeengekomen zijn dat door Van der
Wal Beheer Groep BV dan wel door de heer R.R. van der Wal in privé aan de
boedel wordt voldaan een bedrag van € 35.000,--. De betaling van dit bedrag
zal plaatsvinden in veertien maandelijkse termijnen groot € 2.500,-- waarbij
de eerste termijn dient te worden betaald op 30 juni 2022 en de slottermijn
dient te worden betaald op 30 juli 2023.

De curator heeft toestemming verkregen van de rechter-commissaris om een
overeenkomst met de heer Van der Wal te sluiten in voornoemde zin op 20
mei 2022.

In onderzoek

Toelichting 

werd tot dusverre niet vastgesteld

03-08-2021 
 1

8. Crediteuren

Toelichting 

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

03-08-2021 
 1

€ 10.452,47

Toelichting 

Het betreffen vorderingen, ingediend door het UWV.

24-11-2021 
 2

€ 11.015,20 10-05-2022 



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

 3

€ 118.317,00 03-08-2021 
 1

€ 116.283,91 24-11-2021 
 2

Toelichting 

nog niet ingediend

03-08-2021 
 1

€ 11.753,20 24-11-2021 
 2

€ 5.761,11 24-11-2021 
 2

8 03-08-2021 
 1

13 24-11-2021 
 2

15 10-05-2022 
 3



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

€ 17.107,66 03-08-2021 
 1

€ 24.287,61 24-11-2021 
 2

€ 34.651,60 10-05-2022 
 3

Toelichting 

In de vordering van € 34.651,60 is begrepen een vordering van de Rabobank
van € 10.593,37. Op deze vordering wordt door de heer Van der Wal afgelost.

12-07-2022 
 4

€ 34.899,34 12-07-2022
 5

nog niet bekend 03-08-2021 
 1

Er dient nader overleg gevoerd te worden met de heer R. van der Wal. 12-07-2022 
 4

Met de heer Van der Wal is overeengekomen dat een bedrag wordt betaald
van € 35.000,-- in veertien maandelijkse termijnen. Het faillissement kan
afgewikkeld worden nadat het totaalbedrag (€ 35.000,--) is ontvangen.

Hoogstwaarschijnlijk zal afw ikkeling plaatsvinden op grond van artikel 16 Fw.

12-07-2022
 5

9. Procedures



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

Er dient nader onderzoek te worden ingesteld naar de boekhouding. Tevens
zal onderzocht worden of werkzaamheden die tot dusverre werden verricht
vanuit Van der Wal Bestratingen Sneek BV thans worden uitgevoerd door
Groenvoorziening Sneek BV, dan wel door de eenmanszaak zwf-
dienstverlening.

03-08-2021 
 1

De heer P. Hankel (faillissementsmedewerker) heeft een onderzoek ingesteld
naar de boekhouding. De curator en de heer Hankel hebben diverse malen
overleg gevoerd met de bestuurder om vragen beantwoord te krijgen. Het
onderzoek is nog niet afgerond.

24-11-2021 
 2

Er dient nader overleg gevoerd te worden met de heer Van der Wal. 12-07-2022 
 4

Een overeenkomst werd gesloten met de bestuurder. Het faillissement kan
thans afgewikkeld worden. In verband met het feit dat met de bestuurder
een afspraak werd gemaakt om te betalen in veertien maandtermijnen ad €
2.500,-- dient het faillissement nog enige tijd te worden aangehouden.

12-07-2022
 5

nog niet bekend 03-08-2021 
 1

nog niet bekend. 12-07-2022 
 4

De curator heeft een overeenkomst gesloten met de bestuurder. De curator
verw ijst naar het gestelde onder 7.5 en 10.1. Het faillissement dient nog te
worden aangehouden totdat volledige betaling van de heer Van der Wal is
ontvangen. Voor het overige behoeven geen werkzaamheden van betekenis
meer te worden verricht.

12-07-2022
 5

28-9-2022 12-07-2022
 5

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator
kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.

03-08-2021 
 1



Bijlagen

Bijlagen
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